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Boekbesprekingen 
Comptes Rendus 

Nicole van der AUWERA - en Ad MESKENS, 

Apicius. De re coquinaria. De Romeinse 
kookkunsi.(^rchief- en Bibliotheekwezen in 
Belgie. Extra nummer 63) Brussel, 2001. 

Het zogenaamde kookboek van Apicius (lee.) is 
het etiige kookboek dat ons uit de Oudheid 
bewaard is gebleven. (Het zou echter vermoedelijk 
pas rond de 4e eeuw in zijn huidige vorm tot stand 
zijn gekomen.) Het is niet zeker wie Apicius was 
en wie de recepten noteerde tijdens zijn leven of in 
de eeuwen die erop volgden. Deze mistige 
omstandigheden konden niet beletten dat dit 
kookboek tot in de middeleeuwen onze eet-
gewoonten diepgaand zou beinvloeden. Het is 
HET uitgangspunt en standaardwerk voor wie zich 
in de culinaire geschiedenis van het Westen wil 
verdiepen. 
Het was dan ook verwonderlijk dat er tot nu toe 
geen volledige vertaling van in het Nederlands 
bestond, terwijl het al in 1961 in het Frans vertaald 
werd. Deze lacune is nu op een schitterende manier 
gevuld door de classica Nicole van der Auwera. 
Niet alleen zijn de recepten thans toegankelijker, 
zeker in deze hoe langer hoe meer latijn-onkundige 
periode, maar tevens wordt in een uitvoerig 
voorafgaand hoofdstuk, met de ve^l te bescheiden 
titel 'Inleiding', door A. Meskens en de vertaalster 
grondig ingegaan op de ingredignten, de Romeinse 
maaltijden, de auteur en zijn werk, en ten slotte de 
taal. Want dit boek is een van de voomaamste 
bronnen van het volkslatijn, de taal zoals die in het 
Romeinse rijk werd gesproken, en niet het 
klassieke Latijn dat wij kennen uit de literatuur. 
Een viertal appendices geven informatie over de 
gebruikte basistekst, een menu uit het 'Satyricon', 
de equivalentie Romeinse maten en modeme 
gewichten, de lijst van de 18 bewaarde 
manuscripten, en de talrijke tekstedities, vanaf de 
incunabeltijd tot 1787 (merkwaardig genoeg is er 
dus blijkbaar geen recentere uitgave van de 
Latijnse tekst). Een literatuurlijst en een handige 
index besluiten het geheel. Daaraan moet nog 
toegevoegd worden dat het boek royaal en zeer 
toepasselijk geillustreerd is. 
Deze gedegen, wetenschappelijk verantwoorde, en 
toch prettig leesbare studie is een aanwinst op vele 
gebieden. 

R. JANSEN-SIEBEN 

Martin EHREFEUCHTER & Thomas EHLEN (Hsg.), 
Als das wissend die meister wol. BeitrSge zur 

Darstellung und Vermittlung von Wissen in 
Fachliteratur und Dichtung des Mittelalters und der 
frahen Neuzeit. Walter Blank zum 65. Geburtstag. 
Frankfurt a.M., Peter Lang, 2000. 

In deze veelzijdige bundel komen een aantal 
bijdragen voor die van belang zijn voor de 
wetenschapshistoricus, afgezien dan van het feit 
dat het hele boek een voor de geschiedenis 
alleszins belangrijk thema behandelt, t.w. 
kennisoverdracht in de middeleeuwen. In de 
Inleiding wordt er terecht nog eens op gewezen dat 
de middeleeuwen de huidige grens tussen literatuur 
en vaktaalteksten niet kenden, dat alle 
wetenschappelijke onderwerpen, astronomic, 
geneeskunde, geografie, rekenkunde, e.d., net zo 
goed in proza als in versvorm konden worden 
gegoten, met andere woorden: al de geschreven 
kennisoverdracht was literatuur. Heden ten dage 
hebben sommige literatuurgeschiedenissen dat 
begrepen, en nemen in hun overzicht ook de artes-
teksten op. Maar het pleit is nog niet helemaal 
gewonnen, zodat het goed is dat weer eens 
opgehaald wordt. 

Bemhard Dietrich Haage bespreekt een (medische) 
passage uit Parzival, onder de titel'... curatio aut ex 
contrariis, aut ex similibus... (Isidor, Etymologien 
IV, IX, 5', p. 163-168. 
Thomas Ehlen gaat in op astronomische en 
medische motieven in het werk van Wolfram von 
Eschenbach: 'Kampf der Ritter und Krieg der 
Sterne', p. 169-194. ISBN: 3-631-35276-X. Prijs: 
BEF 2.375.-
Droomverklaringen waren sinds de hoogste 
Oudheid een onmisbaar onderdeel van de 
astrologie en de geneeskunde, van beide apart, of 
van beide in nauw verband: de iatromathe-
matica.Talrijke droomboeken, Griekse, Latijnse en 
Arabische waren in omIoop.Een van de bekendste 
en meest aangehaalde droomboeken wordt 
toegeschreven aan de Perzische arts Rhazes (9e e.). 
Deze tekst wordt in de 12e eeuw vertaald door 
Gerard van Cremona onder de titel Liber ad 
Almansorem en zal vanaf de 14e eeuw een 
belangrijke rol spelen in de universitaire opieiding 
van de artsen.Ook in het Middelnederlands heeft 
een droomboek bestaan: Jacob van Maerlant (13e 
e.) zegt dat hij de auteur is van een !Som(p)niaris'. 
Die is helaas verloren gegaan.Zijn (latere) collega 
Konrad von Megenberg (14e e.) vertaalde en 
bewerkte niet alleen dezelfde biologische 
encyclopedie als Maerlant een eeuw vroeger, t.w. 
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De naturis rerum van Thomas van Cantimpre, 
maar schreef 66k een droomboek, en dat is 
bewaard gebleven. Klaus Speckenbach geeft een 
editie van dit Duitse traktaat en gaat uitvoerig in op 
de tekst en context: 'Zwischen pragmatischer 
Wissensvermittlung und Traumbuch. Zur Uber-
lieferung von Konrads von Megenberg lere Rasis 
von den traymen, p. 261 -273. 
Kruidenboeken bevatten hoofdzakelijk medische 
en therapeutische informatie. Met de boekdruk-
kunst komt er een enorme vraag naar. Een van de 
best verkochte was het Krduterbuch van Eucharius 
ROSlin dat zes snel elkaar opvolgende herdrukken 
kende (1533, 1535, 1536, 1538, 1540, 1542 en 
1546), wat wel het beste bewijs is van zijn 
populariteit. Na zijn dood werd het boek bewerkt 
door Adam Lonitzer, stadsarts van Frankfurt. Deze 
editie zal tot in de 18e eeuw gedrukt worden. De 
inhoud, de verschillende uitgaven en de receptie 
worden door Herta Zutt grondig onderzocht: 'Das 
>Krauterbuch< von Adam Lonitzer.Entstehung 
und Emeuerung, Intention und Wirkung', p. 275-
304. Over de historische 'Johann Georg Faust als 
Astrologe' (16e e.) bericht GUnther Mahal, p. 331 -
345. 

Er ontbreekt jammer genoeg een index in deze zo 
rijke bundel. 

R. JANSEN-SIEBEN 

Femand LEROY. Histoire de naitre. De I'enfan-
tement primitif a I'accouchement midicalisi. 
B-1348 Louvain-la-Neuve en F-75006 Paris: De 
Boeck university, 2001. ISBN 2-8041-3817-8. 
Formaat 23x24,5 ; gekartoneerd; 453 biz; geillus
treerd met vele platen en schema's. Prijs 2430 Bef 

Na zijn boek over meerlingen vergast Femand 
Leroy, emeritus hoogleraar verloskunde en 
gynaecologe van de Universite Libre de Bnucelles, 
ons op een even pregnant en merkwaardig werk 
over het ontstaan en de ontwikkeling van de 
vroedkunde, of hoe het oudste medische hand vak 
tergend langzaam en met horten en stoten uit-
groeide tot een volwaardige wetenschappelijke 
discipline. 
Geen saai medisch-technisch verhaal maar een 
ware cultuurgeschiedenis met maatschappelijke 
inslag die van aard is ons, die met goed gevolg de 
poort des levens konden over schrijden, te boeien. 
Een viot leesbaar machtig verhaal dat niet alleen 
medische studenten, artsen, gynaecologen en 
vroedvrouwen maar ook de niet ingewijde lezers 
zal weten te bekoren. Goed gedocumenteerd en 
doorspekt van anecdoten, overvloedig geillustreerd 
en luxueus uitgegeven met in appendix een 
uitgebreid bibliografisch apparaat en twee registers 

wordt "Histoire de Naitre" een aanwinst voor 
ieders bibliotheek. Het lovende voonvoord van 
Emile Papiemiek, hoogleraar verloskunde en 
gynaecologie aan de Parijse Descartes-universiteit 
en hoofd van de Matemite Port Royal, garandeert, 
ten omvat twee delen. Het eerste is chronologisch 
en overziet de overvloede, de "s^rieux" van het 
boek. Het werk evolutie van de vroedkunde, van de 
prehistoric tot de Verlichting. De prehellenistische 
culturen, de Grieks-Romeinse oudheid waar de 
geneeskunst, bevrijd van bijgeloof en gesteund op 
waamemen en redenen, wetenschap werd en de 
vroedkunde dank zij Soranus van Efese (2de eeuw) 
een eerste hoogtepunt bereikte dat in de christelijke 
middeleeuwen teloorging. De Arabisch-lslami-
tische periode gedurende de welke het vak omwille 
van Koranische voorschriflen uitsluitend werd 
over-gelaten aan vroedvrouwen die echter 
gei'nstrueerd waren door geleerde en inventieve 
artsen. De school van Salemo, een leken-
gemeenschap waar ook vrouwen doceerden en 
waaruit in de 14de eeuw de eerste universiteiten 
zijn ontstaan. Twee eeuwen later zullen beroemde 
anatomen bijdragen aan de kennis van de bouw 
van het menselijke lichaam en proto-man-
vroedvrouwen de vergeten handgreep van Soranus, 
de versio-extractio, in eer herstellen. De echte 
mannelijke accoucheurs, die in de 16de eeuw de 
vroedkunde tot wetenschap hebben verheven, zij 
het dat zij zich niet voiledige wisten los te maken 
van traditionele opvattingen, mythen en zelfs 
bijgeloof Een apart hoofdstuk heeft de schrijver 
willen wijden aan de competitie tussen vroed
vrouwen en accoucheurs die zij (terecht) van 
broodroof beschuldigden, een ware strijd die 
slechts aan het einde van de 19de eeuw werd 
beslecht. 

Het tweede deel van het boek is thematisch en 
becommentarieert de belangrijkste mijipalen van 
de historic van de obstetrie. De verlostang, het 
eerste instrument waarmee bij een moeilijke 
verlossing ook het kind kon gered worden, doch 
dat uit winstbejag gedurende anderhalve eeuw in 
het geheim werd toegepast. De gruwelijke 
keizersnede die in 1500 voor't eerst bij de levende 
vrouw werd toegepast en slechts in de vorige eeuw 
een aanvaardbare operatic werd. Het mysterie van 
de voortplanting waarop artsen en filosofen zich 
vanaf de oudheid hadden verkeken en waarvoor 
slechts vanaf de 17de eeuw langs lijnen van 
geleidelijkheid wetenschappelijke verklaringen het 
licht zullen zien. Het epos van de kraam-
vrouwenkoorts, de strijd tegen een ziekte die zo 
vele bevallen vrouwen ten grave heeft gesleept, 
een strijd die drie eeuwen heeft geduurd tot 
eindelijk in 1935 het eerste curatieve medicament 
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werd uitgevonden. Het lenigen van de pijn van de 
baring en de ontwikkeling van een initigle 
werkzame en gevaarloze methode: de chloroform-
roes, beter gekend als "chloroforme a la reine". Om 
af te sluiten, het dertiende hoofdstuk over de 
technologische explosie in de geneeskunde die de 
medicalisering van de partus voor gevolg had. 

M. THIERY 

De Middeleeuwen in Kleur. Themanummer 
Madoc 15 (2001), 96 p., ingenaaid, geillustreerd in 
kleur. ISBN 90-6550-674-8. Prijs: Euro 8. 

Madoc, tijdschrift over de Middeleeuwen, viert 
zijn vijftienjarig (zwart-wit) bestaan met een 
kleurig speciaal nummer, waarin louter bijdragen 
over kleuren in de middeleeuwen zijn opgenomen. 
Want, zoals terecht in het Editorial wordt 
opgemerkt, de middeleeuwen waren geen grijs 
verleden. 
De eerste bijdrage (Anna Adamska, 'Grenzeloze 
kleuren. Een reflectie over de studie van 
middeleeuwse kleuren', p. 195-205) pleit o.m. voor 
een onderzoeksmethode steunend op het werk van 
M. Pastoureau, en voor samenwerking tussen 
historici en kunsthistorici. Kleur is volgens haar, 
terecht, een onderwerp dat een ruime inter-
disciplinaire aanpak vereist. 
In het artikel 'Colores optimi per totam aecclesiam' 
van Jeroen Westerman (p. 206-216) komt de 
veelkleurigheid van het middeleeuwse kerkgebouw 
aan de orde. Hij komt tot het besluit dat de 
middeleeuwse architectuur heel wat kleuriger was 
dan het beeld dat wij er nu nog van zien. 
De bijdrage van J.P.Gumbert ('Kleur in middel
eeuwse handschriften', p. 217-225) is onder-
verdeeld in 3 delen: Kleur is nuttig, kleur is mooi, 
kleur is verf Die ondertitels zeggen duidelijk 
waarover het gaat: de functie van de kleur in de 
tekst, het esthetische aspect en de pigmenten die 
gebruikt werden voor het schilderwerk in boeken. 
In 'Effen ridders en kleurige bomen' ontdekt 
Martine Meuwese (p. 228-237) een verband tussen 
de kleur van kleding en schild van literatuurridders 
en hun karakter. Tevens onderzoekt zij de kleuren-
symboliek van de drie staken uit de Levensboom, 
in de Graalqueeste. 

Bartholomaeus Anglicus, vertaald in 1485 in het 
Middelnederlands, zijn naam werd toen 
Bartholomeus Engelsman), nam in zijn ency
clopedie als laatste boek een kleurentraktaat op, 
waarvan een groot deel berust op Aristoteles en 
Albertus Magnus. Hieraan wijdt Saskia Bogaart 
haar bijdrage 'Bartholomaeus Anglicus over 
kleuren' (p. 238-245). Zij zet uiteen wat de 
gangbare middeleeuwse opvattingen waren over 

het ontstaan van kleuren en legt uit welke rol 
daarbij aan het licht werd toegekend. Casper Staal 
onderzoekt de belangrijke rol van kleuren in de 
kerkelijke liturgie ('Kleuren in de middeleeuwse 
liturgie', p. 246-256). 
De beeldhouwkunst komt aan de orde aan de hand 
van enkele voorbeelden uit de collectie van 
Museum Catharijnecoinvent te Utrecht in het ar
tikel van Marieke van Vlierden, 'Kleur op 
middeleeuwse sculptuur' (p.257-270). De meeste 
beelden hebben thans de natuurlijke kleur van het 
hout of het materiaal waaruit ze vervaardigd zijn. 
Maar in de middeleeuwen waren alle beelden 
voorzien van een polychromische beschildering. 
Het artikel van Johannes Thijssen ('Kleur 
bekennen', p. 271-278) spitst zich toe op de 
middeleeuwse opvattingen over de waameming 
van kleuren, en begint met de moeilijke vraag: Wat 
is kleur? Vanaf de dertiende eeuw is, als 
theoretische ontwikkeling van de Aristoteliaanse 
theorie, de species ingevoerd. Dit zijn instrumenten 
van de waameming, die dienen als causale 
bemiddelaars en als bemiddelaars van informatie. 
De polychromie van het Bergportaal van de Sint-
Servaaskerk in Maastricht is een van de weinige 
nog bestaande voorbeelden van een beschilderd 
portaal, zoals dat in de Middeleeuwen eerder regel 
was. De kleuren van dit portaal werden in 1883 
uitvoerig beschreven. Elizabeth den Hartog ('Geen 
beeldhouwwerk in steen, dat niet beschilderd is', 
p. 279-289) ondemeemt een moeizame speurtocht 
naar de oorspronkelijke kleurstelling van dit 
portaal. 

Willem Kuiper ('Ende ic ware op grauweele', 
p. 290-299) brengt een schitterende opiossing voor 
een duistere plaats in de Ferguut-roman. Als toegifl 
krijgen we een lijst van paardennamen in de 
Middelnederlandse epiek. 
Dit boek, met zijn bescheiden omvang, is meer dan 
de moeite waard: het geeft een rijkdom aan 
informatie over de middeleeuwse kleurenwereld op 
alle mogelijke gebieden: technisch, chemisch, 
literair, architecturaal, filosofisch, codicologisch. 
Het enige dat eraan toegevoegd had kunnen 
worden is een studie over de ziekte-kleuren. Dan 
zou ook de medische wereld vertegenwoordigd 
zijn geweest. 

R. JANSEN-SIEBEN 

Elisabeth ScHINAGL, Naturkunde-Exempla in la-
teinischen Predigtsammlungen des 13. und 14. 
Jahrhunderts. (Lateinische Sprache und Literatur 
des Mittelalters 32) Bern, 2001. ISBN 3-906766-
59-4. Prijs: BEF 1.850.-

In de prologen van de middeleeuwse natuurkimde-
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encycIopedieSn wordt vanaf de I2de eeuw 
expliciet vermeld dat ze bedoeld zijn als 
prekenhandboek. De priester kon met behulp van 
voorbeelden uit de natuur Gods grootheid, almacht 
en scheppings-kracht aantonen. Daarenboven 
dienden deze werken om de H.Schrift beter te 
begrijpen: 'ad intelligenda aenig-mata scrip-
turarum...' (Bartholomaeus Anglicus). Dieren, 
planten, sterren, ze kunnen alle als exemplum 
gebruikt worden, met meer of minder uitvoerige 
allegoresen uitgebreid. 
De auteurs van deze encyclopediegn zijn stuk voor 
stuk monniken: Alexander Neckam, Bartholomaeus 
Anglicus, Thomas van Cantimpre, Vincentius van 
Beauvais... Hun oeuvre is uitgegeven en bestud-
eerd, ook wat betreft hun exemplarische 
doelstelling, maar tot nu toe is weinig onderzocht 
wat er nu eigenlijk van deze teksten terecht is 
gekomen in de middeleeuwse preken. 
In dit boek wordt daar grondig werk van gemaakt. 
De auteur komt een rijkdom aan medische, 
botanische, zoOlogische, anatomische, astrono
mische elementen op het spoor, waarvan ze telkens 
tracht de bron te ontdekken. Het is een 
fascinerende en uiterst leerzame speurtocht. 

R. JANSEN-SIEBEN 

M.J. van LIEBURG, Een Eeuw consultatie-bureau 
in Nederland 1901-2001. Facetten van de 
Medisch preventieve zorg aan zuigelingen en 
Peuters in verleden en heden. Rotterdam, Erasmus 
Publishing, 2001, 96 biz., geillustreerd. 

Het honderdjarig bestaan der Nederlandse 
consultatie-bureau's voor zuigelingen leverde de 
gelegenheid, op het ontstaan en de ontwikkeling 
gedurende een eeuw van deze medische en sociale 
voorzieningen de schijnwerper te richten. 
Het was inderdaad in 1901 dat Dr. Plantenga in 
's-Gravenhage een initiatief nam in navolging van 
Dr. Budin die in 1892 te Parijs een "consultation 
pour nourrissons" had geopend. 
Na een interessant historisch overzicht van de zorg 
voor jonge kinderen v66r 1900, volgen in dit werk 
enkele hoofdstukjes over de evolutie van kinder-
hygigne en zuigelingenvoeding in de periode 1901-
2001, van de hand van Dr. Voorhoeve, die als een 
der pioniers op dit gebied kan worden aanzien. 
De hoofdbrok van het boek wordt wel gevormd 

door een reeks interviews die van een aantal 
veldwerksters en nauw-betrokkenen werden af-
genomen. 
Het geheel werd door Prof Van Lieburg der 
Erasmus-universiteit gerangschikt en van aan-
vuUende kaderteksten voorzien. 
Op een verder ongewone wijze opgevat, is men er 
wel in gelaagd, de in de subtitel vermelde facetten 
van ontwikkeling als het ware caleidoscopisch te 
belichten. 

A.K. EVRARD 

Regina WUNDERER, Weinbau und Weinbereitimg 
im Mittelalter. Bern, Peter Lang, 2001. ISBN: 3-
906767-33-7. Prijs: Euro 37.80 

Deze kultuurhistorische studie over de wijnteelt 
heeft als zwaartepunt de wijnbereiding, vanaf de 
verzorging in de wijngaard tot de nabehandeling in 
de wijnkelder, en beperkt zich geografisch tot het 
Duitstalige gebied. 
De vroegste literaire getuigenissen op dit gebied 
zijn kalendergedichten uit de 9de eeuw, bv. 
Wandalbert von Priim, De mensium duodecim 
nominibus signis culturis aerisque qualitatibus (ed. 
Ernst Dummler. Berlijn, 1884), waar op p. 604-616 
een uitvoerige beschrijving gegeven wordt van en 
instructies voor landbouw, jacht en wijnbouw in 
fiinctie van de jaargetijden. Alle bekende middel
eeuwse wijnboeken worden besproken, waaronder 
Gottfrieds 'Pelzbuch' een van de voomaamste is. In 
dit verband dient erop gewezen dat in het vorige 
nummer van dit tijdschrift (p.3-25) een geactuali-
seerde en aangevulde handschriftenlijst van dit 
Pelzbuch' gepubliceerd werd, van de hand van 
Johannes Mayer. Ook een groot aantal recepten 
was in omioop om wijn goed te bewaren, om 
troebele wijn weer helder te maken, zure wijn een 
normale smaak te geven, enz. 
Kruidenwijnen en medicinale wijnen werden in de 
middeleeuwen zeer gewaardeerd en komen ook 
hier uitvoerig ter sprake. De oogst, de toevoegings 
-stoffen, de wijnkleuren, de wijnprijzen, de handel, 
de verschillende soorten wijn, het bereiden van 
wijnazijn, kortom zowat alles wat ook al in de 
middeleeuwen met wijn te maken heefl, krijgt een 
grondige bespreking. 

R. JANSEN-SIEBEN. 


